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NIỀM VUI MÙA XUÂN

I. THÂN THẾ VÀ THỜI NIÊN THIẾU
Ni trưởng Hạnh Liên, thế danh 
Nguyễn Thị Nguyên Tuyền, sinh năm 
1928 tại Bình Phước, Tân An. Thân 
phụ là cụ ông Nguyễn Văn Được, 
thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Xuyến. 
Cụ ông, cụ bà là người hiền lương 
đạo đức, thâm kính Phật pháp.

Cụ ông có hai dòng con, dòng lớn 
có được bốn anh chị em trai lẫn gái, 
nhưng các anh chị đều mất sớm 
khi chưa đầy năm tuổi! Vì thế cụ 
cưới thêm thứ thiếp để có con nối 
dõi. Dòng sau, cụ ông có được hai 
người con, đó là Ni trưởng Hạnh 
Liên và một em trai. Từ bé đến gần 
năm tuổi, Ni trưởng rất èo uột khó 
nuôi, đi đứng không vững. Cha mẹ 
sợ mất con nữa, liền đem ký gởi cho 
thầy pháp thầy bùa, nên trên cổ 
luôn đeo bùa, đeo niệt.

Bỗng một hôm có một vị Sư xuất 
hiện. Sư ấy là chú út của cụ ông thân 
sinh Ni trưởng. Sư trốn gia đình đi tu 
từ thuở nhỏ. Năm Sư 50 tuổi, lần đầu 
tiên Sư về thăm quê nhà mới hay cha 
mẹ đã khuất núi, hai anh cũng  mất, 
chỉ còn cụ ông thân sinh Ni trưởng và 
một cháu trai cùng mấy cháu gái. Cụ 
ông van lạy Sư ở nán lại quê nhà một 
thời gian ngắn, Sư xót cảnh thương 
tình nên ở lại. Vì Sư ở núi nên mỗi ngọ 
trưa Sư không dùng cơm mà quen 
dùng hoa trang và trái. Cụ ông dạy 
Ni trưởng kêu Sư ấy bằng Sư ông nội 
(chú của cha). 

Sư ông bảo cụ bà thân mẫu của 
Ni trưởng may vài bộ đồ nâu cho 

Ni trưởng và Sư ông cạo tóc chừa 
chỏm trái đào, mở niệt cắt bùa bỏ 
hết, bỏ luôn cái tên của thầy pháp 
đặt, rồi Sư cho quy y với pháp danh 
là Nguyên Tuyền. Sư ông bảo ý 
nghĩa của tên này là dòng suối tuy 
nhỏ nhưng nguồn nước không bao 
giờ cạn. Khi Ni trưởng qua khỏi tuổi 
lên năm, Sư ông tạm biệt quê hương 
trở về núi. Ni trưởng khóc rất nhiều, 
đòi đi theo. Sư ông lấy một cái khăn 
lau mặt cho cháu nội rồi dặn “Cháu 
còn bé lắm, không thể tu theo ông 
nội, chừng nào cháu lớn khôn, ông 
sẽ về dẫn theo”. Từ ấy, Ni trưởng rất 
quý chiếc khăn, ban ngày quấn trên 
cổ, tối ôm trên ngực, và cứ kêu ông 
nội về rước đi.

Cụ ông cụ bà thân sinh quá lo sợ mất 
con nữa, nên đưa cả nhà về quê ở 
Đồng Tháp tại Bắc Chiên, Bắc Chan.

II. THỜI KỲ TRƯỞNG THÀNH VÀ 
XUẤT GIA
Thỉnh thoảng Ni trưởng đến lạy 
cụ bà xin đi xuất gia, cụ bà lắc 
đầu không cho. Ni trưởng không 
dám nói nhiều, cứ lặng yên. Từ đó, 
Ni trưởng xin đi học may nhưng 
kỳ thật là lén đi nghe pháp, lo dồi 
luyện tâm Bồ-đề để chờ cơ hội.

Một bữa nọ, sau thời pháp Đức Tổ 
sư đáp lời hỏi của chư Phật tử, Ni 
trưởng mạnh dạn quỳ lên bạch Đức 
Thầy, con muốn đi tu như quý Sư cô, 
nhưng má con không cho, con phải 
làm sao? Đức Tổ sư nhìn Ni trưởng 
rồi nghiêm giọng nói: “Hễ trái chín 
thì tôi hái”. Tiếp, Đức Tổ Sư dạy: 

“Nếu muốn xuất gia thì phải cắt đứt 
các duyên ràng buộc, sự ham muốn 
các pháp thế gian, đó là điều chướng 
ngại ngăn trở con đường tu khổ hạnh 
sau nầy !” 

Khi thời pháp dứt, quý Phật tử đứng 
dậy ra về; bỗng có một bà Phật tử 
thân mật hỏi thăm và rủ Ni trưởng 
vào tịnh xá làm công quả với bà, đi 
chợ nấu cơm sớt bát, tạo công đức 
để được mau lên đường giải thoát 
xuất gia. Ni trưởng nghe mừng quá 
liền về nhà xin gạo hùn nấu cơm sớt 
bát. Nhờ theo bà Phật tử này nhiều 
ngày tới lui sớt bát, được nghe 
chư Tăng Ni đọc kinh cúng dường, 
giọng thanh thót bổng trầm, khiến 
Ni trưởng bâng khuâng, lòng giục 
lòng mau lên đường giải thoát, trí 
tưởng mình đang ở cõi Phật giữa 
bảy hàng cây báu lay động trong 
tiết điệu nhẹ nhàng như lời thơ của 
Đệ nhất Ni trưởng:
“Nơi lạc cảnh mỗi lần gió thổi,
Điệu nhạc mầu nhẹ trổi du dương.
Người nghe xao xuyến lạ thường,
Bâng khuâng như nhớ con đường 
làm Tăng.”

Thỉnh thoảng lại được Đức Tổ sư kêu 
hai bà cháu đến cho cơm sớt bát 
và bánh trái. Ni trưởng được dùng 
cơm sớt bát của Đức Tổ sư như món 
linh dược, khiến người trở nên khoẻ 
mạnh, vóc hình tươi nhuận. Thêm 
vào đó, một sự huyền diệu đến 
không ngờ đã đến: Tự nhiên mấy 
hôm sau cụ bà cùng đứa em trai út 
đến đảnh lễ Đức Tổ sư, bạch xin cúng 
dường đứa con gái (Ni trưởng) cho 

Đuốc Sen: Ni trưởng Hạnh Liên là một trong số vị đệ tử Ni giới được đức Tổ sư  trực tiếp tế độ và giao lại cho Đệ 
nhất Ni trưởng hướng dẫn. Cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng gắn liền với chư Tôn đức Tăng Ni một thời 
huy hoàng hành đạo khắp Nam – Trung nước Việt. Trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, Ni sư vẫn một lòng 
kiên gan bền chí thực hiện hạnh cứu khổ ban vui. Sự nghiệp dấn thân vì phụng sự xã hội và phụng sự cho sự 
thanh bình của đất nước đã để lại cho bao lớp người, bao lớp học trò khắp nơi, mỗi lần nghĩ về người thầy của 
mình mà cảm thấy niềm tự hào, niềm vui sướng trào dâng. Đuốc Sen chân thành đốt nén tâm hương tưởng 
niệm đạo nghiệp và hạnh nguyện của Người. Xin đăng lại đôi dòng tiểu sử để làm dấu tích, để biết rằng “Nhất 
Chi Mai” vẫn còn mãi với thời gian! 

TƯỞNG NIỆM
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Xuân   Tân Mão

xuất gia. Đức Tổ sư chứng minh.
Tối lại cụ bà kêu Ni trưởng bảo: má 
đã đi Long An tìm gặp Sư trưởng 
Minh Đăng Quang, Sư cho má pháp 
danh Ngọc Đăng, má đã gởi con 
cho xuất gia. Sư đã nhận và bảo đưa 
con qua Giáo hội Ni tu học.

Thế là Ni trưởng được xuất gia ngày 
6 tháng 1 năm 1952 tại Long An với 
Ni trưởng Huỳnh Liên, được đức Tổ sư 
chứng minh chúc lành cho cuộc xuất 
gia được thành tựu, rồi dạy Ni trưởng 
về Bình Dương tập sự với Ni trưởng 
Quang Liên, và được Ni trưởng dạy 
học kinh kệ và oai nghi hạnh kiểm.

III. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO
Ngày 15 tháng 7 năm 1952, năm ấy 
Tự tứ tại Sa Đéc, Ni trưởng đệ nhất 
trưởng Ni giới gọi về dự lễ Tự tứ, 
được Đức Tổ sư truyền giới pháp Sa 
Di Ni và cho Pháp danh Hạnh Liên, 
đồng thời dạy về Long Xuyên ở. Dạo 
ấy, Long Xuyên chưa có tịnh xá, Ni 
trưởng phải ở tạm nơi nhà mồ của 
ông Bác Dật Lầu, hàng ngày đi khất 
thực. Đệ nhất Ni trưởng rất thương, 
thông cảm người mới xuất gia. Ni 
trưởng bảo: “Cô Hạnh à, vâng lời Đức 
Thầy ráng ở Long Xuyên trong thời 
gian ngắn thôi, thỉnh thoảng tôi ghé 
thăm, sẽ cho về với chúng tu học.”

Thật sự mấy tháng sau, đệ nhất Ni 
trưởng đi với Ni cô Liên Mỹ đến Long 
Xuyên ghé nhà mồ ông Bác Dật Lầu 
thăm Ni trưởng và rước về Ngọc 
Phương cho học giáo lý, học văn thơ 
với thầy Thuần Phong, đồng thời đệ 
nhất Ni trưởng cũng cho học thêm 
về thế học cho rộng kiến thức.

Đến năm 1958, đệ nhất Ni trưởng 
dẫn đoàn du hành miền Trung, 
Ni trưởng Hạnh Liên cũng có mặt 
trong đoàn. Lần du hành đó, đoàn 
trải qua các tỉnh thành như: Phú 
Yên, Bình Định, Bồng Sơn, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, 
Cam Lộ, Quảng Trị, mỗi tỉnh ở ít lắm 
hai ngày hoặc bốn ngày tuỳ duyên.
Trên đường trở về Nam, đệ nhất Ni 
trưởng để lại năm vị Ni cô tại Bồng Sơn, 

trong số đó có Ni trưởng Hạnh Liên. 
Mãi đến năm 1963, nạn chiến 
tranh khói lửa đầy trời, sau khi tạm 
lắng dịu, đệ nhất Ni trưởng cùng 
Ni trưởng Hạnh Liên đi đến đảo Di 
Xuyên và các nơi chịu đựng chiến 
tranh tàn khốc nhất để tìm cứu giúp 
các trẻ mất cha mất mẹ. Đệ nhất Ni 
trưởng gom từng đứa đem về nuôi 
dưỡng tại Pleiku và Ni trưởng Hạnh 
Liên nhận trách nhiệm ấy. Thời gian 
đầu, chưa có nhà cửa, Ni trưởng 
phải tạm che chòi bên bụi tre một, 
cạnh trại gia binh để cưu mang các 
em. Ni trưởng Hạnh Liên phải đùm 
đậu như thế trong thời gian dài. 
Dần dần, nhờ các anh em trong 
trại gia binh giúp đỡ, cho đất dựng 
lên ngôi nhà đơn sơ để che nắng 
đục mưa cho các trẻ, lấy hiệu “Nhất 
Chi Mai”. Viện Cô nhi Nhất Chi Mai 
do Ni trưởng Hạnh Liên phụ trách 
ra đời từ đó. Nơi đây, với tinh thần 
nhập thế tích cực, Ni trưởng đã 
dưỡng nuôi, đùm bọc bao mảnh 
đời bất hạnh vì chiến tranh. Sau 
ngày đất nước hoàn toàn độc lập, 
viện Cô nhi Nhất Chi Mai giải tán, 
nay là Tịnh Xá Ngọc Bảo. Ni Trưởng 
cũng trở về nếp sống chuyên tu, 
trau dồi đạo hạnh.

Sau khi Viện Cô nhi giải tán, một số 
trẻ được người thân nhận về, còn 
một số trẻ, phần lớn là những trẻ 
mang hai dòng máu Việt-Mỹ, được 
Ni trưởng tiếp tục cưu mang về tinh 
thần. Khi có chính sách hồi hương 
con lai, Ni trưởng phải tuỳ duyên 
đưa các em sang Mỹ. Buổi ra đi, Ni 
trưởng cũng trên 60 tuổi. Lúc chưa 
định cư, Ni trưởng cũng rất vất vả 
trong quá trình nâng đỡ để các 
em hòa nhập vào môi trường sống 
mới. Khi định cư xong, Ni trưởng 
được hưởng lương người già mỗi 
tháng. Tuy nhiên, Ni trưởng không 
dùng khoản tiền ấy xài riêng cho 
bản thân mình. Ngoài chi phí tiền 
nhà, hoàn trả lại số tiền làm hồ sơ 
bảo lãnh các em, và thuốc men 
khi cần thiết, còn bao nhiêu Ni 
trưởng dành dụm gởi về Việt Nam, 
giúp đỡ người già yếu vùng sâu 

vùng xa, giúp bệnh nhân nghèo, 
thiếu nhi khuyết tật. Một trong các 
hạnh lành Ni trưởng thường làm 
và khuyến khích người khác cùng 
làm là phóng sanh các loài vật và 
ủng hộ chư học Ni tại Tổ đình Ngọc 
Phương.

Món công đức lớn vô lượng vô 
biên ấy đã bảo hộ cho thân ngũ 
uẩn của Ni trưởng. Ni trưởng nằm 
bịnh không mấy ngày đã hoàn tất 
nghiệp báo thân ở cõi ta bà lúc 7 
giờ 10 phút ngày 17 tháng 8 năm 
Canh Dần (2010), thế thọ 83 năm, 
lạp thọ 52 năm. Đây là luật nhơn 
quả bù trừ cho thấy rõ, Ni trưởng 
có phần chánh báo nghiêm túc, 
nên hậu sự y báo trang nghiêm.

Như lời Phật dạy, con người có 
sanh ắt có diệt, có hợp phải có 
ly theo định luật vô thường là lẽ 
đương nhiên của tạo hoá, không 
một ai tránh khỏi. Ni trưởng góp 
mặt trên hoàn vũ này 83 năm, giúp 
đời cứu trẻ, nuôi dưỡng các em đến 
trưởng thành. Hiện nay có những 
em đã xuất gia thọ Tỳ-kheo giới, có 
những em học qua khoá cử nhân 
Phật học viện, có những em bước 
vào đời lập thân, làm công dân tốt 
của xã hội.

Đặc biệt Ni trưởng có hàng đệ tử 
xuất gia rất đông, đều là Tỳ-kheo-
ni, mỗi vị trụ trì mỗi ngôi Tịnh xá, 
gánh vác Phật sự. 

Xin chân thành tán thán hạnh lành 
ấy và thành khẩn cầu nguyện mười 
phương chư Phật, ân đức Tổ Sư, ân 
đức Đệ nhất Ni trưởng và chư Ni 
trưởng đã viên tịch, quang giáng 
chứng minh tiếp rước Giác linh Ni 
trưởng Hạnh Liên được thượng 
phẩm thượng sanh, cao đăng Phật 
quốc, sớm hội nhập ta bà, tiếp nối 
hạnh lành cho tròn sở nguyện.

Than ôi!
Cuộc đời vật đổi sao dời,
Một người vĩnh biệt muôn người 
nhớ thương.
Xưa nay định luật vô thường,
Mấy ai tránh khỏi con đường biệt ly!

Xuân   Tân Mão

HỆ PHÁI KHẤT SĨ - TẬP 9         129


